
ПРОТОКОЛ № 4

Днес 27.04.2015г. в 15:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията по чл. 
68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-496/18.03.2015 г. на Кмета на Община 
Велико Търново продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие 
в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: "Доставка на 
експлоатационна механизация и доставка на транспортна техника и контейнери за 
разделно събиране на зелени отпадъци за нуждите на Община Велико Търново във 
връзка с проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново, по обособени позиции”

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция СУТ в Община Велико 
Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Генади Георгиев Русинов -  ръководител отдел „Чистота“ в Общинско 
предприятие „Зелени системи“
2. Зорница Кънчева-Миладинова -  Началник на отдел „Околна среда” в Община 
Велико Търново;
3. инж. Валентина Миткова -  Началник на отдел „Териториално развитие” в Община 
Велико Търново;
4. Даниела Данчева -  Началник отдел „Бюджет” в Община Велико Търново
5. Деница Коева -  Заместник кмет на Община Горна Оряховица
6. Димитрина Благоева -  юрист на проект № В1К-5112122-11-79 „Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“
7. Цонка Николова Христова -  координатор на проект № 01К-5112122-11-79 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново“
8. Симеон Огнянов Бончев -  юрист
9. инж.Денка Костова -  ВрИД Началник отдел „УТОС” в Община Стражица
10. Стефан Бранзелов -  Главен специалист „Регулация и кадастър”в Община Златарица
11. Ангелина Дончева Йорданова -  ст.инспектор „ОСВ” в Община Елена
12. инж. Милко Стефанов -  Директор дирекция „Териториално устройство, общинска 
собственост и евроинтеграция в Община Лясковец
Поради отсъствието на Симеон Бончев в комисията участие взе инж. Вяра Димитрова.

Комисията констатира, че офертите на всички участници са допуснати до етап 
разглеждане на представените документи в техническите предложения. Няма 
участници, предложени за отстраняване от процедурата с предишни протоколи от 
работата на комисията.

Комисията пристъпи към преглед на представените технически предложения от 
участниците.
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1. Участник “Булсервиз“ ООД, гр. Бургас 8000, бул.“Мария Луиза“№ 29, тел. (056) 81 
59 59, факс (056) 81 59 59, Е-таП адрес: Ъи1зегу18@аЪу.Ьц с оферта № 1 по обособена 
позиция № 2

След като разгледа обстойно представеното в Плик 2 - „Предложение за изпълнение“ 
Техническо предложение. Комисията, че участника е представил техническо 
предложение образец № 13-2 от Документацията за участие. В представеното 
Техническо предложение, Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  1 
(един) месец, считано от датата на подписване на Договор. Така предложеният срок 
отговаря на поставените от Възложителя изисквания в Документацията за участие.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на Възложителя. 
В предвид, което комисията единодушно реши, че представената от Участника оферта 
е в съответствие с предварително определените от Възложителя в Том III от 
Документацията за участие изисквания.

2. Участник “ЕСБ София“ ЕООД, гр. София 1528, ул.“Мюнхен“№ 14, ет. 2, тел. (02) 973 
25 75, факс (02) 973 22 30, Е-таП адрес: 5а1е5@езЬ5ойа.сот с оферта № 2 по обособена 
позиция № 1.
След като разгледа обстойно представеното в Плик 2 - „Предложение за изпълнение“ 
Техническо предложение, Комисията, че участника е представил техническо 
предложение образец № 13-1 от Документацията за участие. В представеното 
Техническо предложение, Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  1 
(един) месец, считано от датата на подписване на Договор. Така предложеният срок 
отговаря на поставените от Възложителя изисквания в Документацията за участие.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на Възложителя. 
В предвид, което комисията единодушно реши, че представената от Участника оферта 
е в съответствие с предварително определените от Възложителя в Том III от 
Документацията за участие изисквания.

3.Участник „Евро Сълюшънс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1463, ул.“Порто Лагос“№ 1, ет. 1, ап. 11 и адрес за кореспонденция: гр. София 1528, ул. 
“Мюнхен“ № 14, тел. (02) 973 25 04, факс (02) 973 28 68, Е-таП адрес: 
еуго5о1и1лоп5@аЪу.Ъ§ с оферта № 3 по обособена позиция № 2.
След като разгледа обстойно представеното в Плик 2 - „Предложение за изпълнение“ 
Техническо предложение, Комисията, че участника е представил техническо 
предложение образец № 13-2 от Документацията за участие. В представеното 
Техническо предложение, Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  1 
(един) месец, считано от датата на подписване на Договор. Така предложеният срок 
отговаря на поставените от Възложителя изисквания в Документацията за участие.

4. Участник „Евромаркет кънстракшън“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1784, Младост 1, бул.“Андрей Ляпчев“№ 51, и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1532, Казичене, ул. „Околовръстен път“ № 454, тел. (02) 97 67 100, факс (02) 97 
67 111, Е-таП адрес: соп5ЦисЦоп@еиготагке1:.Ъа - оферта по обособена позиция № 1.
След като разгледа обстойно представеното в Плик 2 - „Предложение за изпълнение“ 
техническо предложение, Комисията, че участника е представил техническо 
предложение образец № 13-1 от Документацията за участие. В представеното 
Техническо предложение. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката -  1 
(един) месец, считано от датата на подписване на Договор. Така предложеният срок 
отговаря на поставените от Възложителя изисквания в Документацията за участие.
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В процеса на работа, Комисията констатира несъответствия в техническото 
предложение, изискващи допълнителни разяснения и информация, а именно:

1.Участник “Евро Сълюшънс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1463, ул.“Порто Лагос“№ 1, ет. 1, ап. 11 и адрес за кореспонденция: гр. София 1528, ул. 
“Мюнхен“ № 14, тел. (02) 973 25 04, факс (02) 973 28 68, Е-таП адрес: 
еуго5о1ийоп5@,аЬу.Ье:

Съгласно поставените изисквания от Възложителя по отношение на необходимия за 
доставка Специализиран сметоизвозващ автомобил, за технически характеристики 
относно Степен на пресоване на товара, условията на които следва да отговаря 
доставената механизация е степента на пресоване да е „Не по-малка от 5:1“.
В представеното Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, 
предложения за доставка от този участник Специализиран сметоизвозващ автомобил е 
с посочени технически характеристики относно Степента на пресоване на товара „До 
6:1 в зависимост от компактирания материал“.

При така предложени технически характеристики за горепосочената механизация не 
става ясно в случай, че компактираният материал позволява - дали степента на 
пресоване би била и по-малка от 5:1.

2. Участник “Евромаркет кънстракшън“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1784, Младост 1, бул.“Андрей Ляпчев“№ 51, и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1532, Казичене, ул. „Околовръстен път“ № 454, тел. (02) 97 67 100, факс (02) 97 
67 111, Е-таП адрес: сопз1гис1юп@еиготагке1:.Ъа
Съгласно поставените изисквания от Възложителя по отношение на необходимия за 
доставка Компактор, за технически характеристики относно елемент/система от 
изделието бандажи, условията на които следва да отговаря доставената механизация е 
„2 комплекта -  2 броя предни и 2 броя задни“.
В представеното от Участника Техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка, за предложения за доставка Компактор, в колона 
Елемент/Система от изделието, на ред Бандажи е посочено „2 комплекта“.

При така посочени технически характеристики за механизацията не става ясно дали 
предложението на Участника „2 комплекта“ обхваща общо два комплекта -  предни и 
задни бандажи или се съдържат 2 броя предни и 2 броя задни.

На основание чл.68, ал. 11, т. 2, б „а“ от Закона за обществените поръчки бе взето 
решение за изпращане на писма до участниците Евро Сълюшънс ООД и Евромаркет 
Констракшън АД, с които да им бъдат изискани допълнителни разяснения, относно 
съответствието на предложената механизация за доставка с предварително 
определените (Том III от Документация за участие) от Възложителя изисквания за 
технически характеристики.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Ди
/

И ЧЛЕНОВЕ:

1.инж. Генади Русинов ...
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2. Зорница Кънчева-Миладинова .

3. инж. Валентина М иткова ........

4. Даниела Данчева ..

• /

6.Димитрина Благоева....

7.Цонка Николова Х ристова.......

8. инж. Вяра Димитрова ̂  ............

9. инж.Денка Костова . . .Ж
\

10.Стефан Бранзелов........

11 .Ангелина Дончева Йорданова

12.инж. Милко С тефанов.........
и/ '

5.Деница Коева ^

I

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




